
Konkurs plastyczny pt. "Anieli grają, króle witają" 

Serdecznie zapraszam uczniów klas 4-8 do wzięcia udziału w konkursie plastycznym, 

organizowanym kolejny już rok, przez fundację Orszak 3 Króli 

 

Technika wykonania prac: dowolna plastyczna (rysunek kredką, tuszem, węglem, 

malarstwo, collage (kolaż), witraż, wydzieranka itp.) 

Format pracy: A4, A3, A2 

Ocena prac: 

Prace zostaną ocenione przez Jury złożone z przedstawicieli Fundacji Orszak Trzech Króli, 

plastyków i artystów malarzy. 

Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: zgodność z tematem („Anieli grają, króle witają”), 

oryginalne spojrzenie autorów na tematykę konkursu i samodzielność wykonania pracy. 

Na odwrocie pracy przyklejamy kartę zgłoszeniową, którą uczeń może pobrać z tej 

strony (patrz niżej) 

Wszystkie prace podpisane  prace, które wpłyną do końca stycznia 2020r. do p. Marii Lipiec 

zostaną przesłane do Fundacji Orszak 3 Króli i ocenione przez Jury złożone z przedstawicieli 

Fundacji Orszak Trzech Króli, plastyków i artystów malarzy. 

      Maria Lipiec 

KARTA ZGŁOSZENIA (dla uczestnika zgłaszanego przez instytucję) 
 
pracy plastycznej w konkursie „Anieli grają, króle witają”. 

 

1. Imię i Nazwisko uczestnika (autora pracy) 

........……………………………………………………………………… 

2. Kategoria wiekowa: .................................................  

3. Nazwa i adres placówki 

...………........……………………………………………………………… 

 
...………........……………………………………………………………… 
 
...………........……………………………………………………………… 

 
4. Imię i nazwisko instruktora / nauczyciela 

……………………………………………………………………………….. 

5. Nr telefonu instruktora / nauczyciela …………………………………… 



6. E-mail instruktora / nauczyciela ………………………………………… 

7. Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego 

…………………………………………………………………………………… 

8. Nr telefonu rodzica / opiekuna prawnego ………………………………… 

9. E- mail rodzica …………………………………………………………………. 

10. Akceptuję Regulamin konkursu „Anieli grają, króle witają”. 

11. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r . w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych (RODO) na potrzeby związane z realizacją tego kontaktu oraz 

oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem przetwarzania danych 

osobowych dostępnym na stronie http://orszak.org/o-fundacji/rodo 

 

12. Miejscowość i data……………………………………… 
 
 

rodzic                                               instruktor / nauczyciel 

        

 
…………………………………….                           ………………………………….. 

podpis  podpis i pieczęć 
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